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Katolikker splittede i abortsag
Af LISE BRIX
Jyllandsposten, offentliggjort 13.03.09 kl. 06:17
Vatikanet og den danske biskop har støttet bandlysningen af en brasiliansk mor til
et niårigt voldtægtsoffer, fordi hun hjalp datteren til abort. Danske katolikker raser
over støtten, og i Norge tager biskoppen afstand fra bandlysningen.

Sagen kort
•
•
•
•
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Moderen til en niårig brasiliansk pige er blevet bandlyst fra den katolske kirke i
Brasilien, fordi hun hjalp sin datter til at få en abort. Bandlysningen bakkes op fra
Vatikanet.
Den niårige var ifølge politiet blevet voldtaget af sin stedfar og misbrugt gennem
flere år. Mange brasilianere kritiserer kirken for kun at have reageret over for
moderen og ikke faderens synd.
I Brasilien, som er verdens største katolske nation, er abort kun tilladt i tilfælde af
voldtægt eller ved kritisk sygdom.
Moderens bandlysning betyder, at hun ikke kan komme op til kirkens alter og
deltage i nadveren, ligesom hun heller ikke kan beklæde kirkelige embeder. Hvis
kvinden skrifter og tydeligt angrer, bliver bandlysningen ophævet, så snart de
kirkelige formaliteter er i orden.
Biskoppen for den katolske kirke i Danmark, Czeslaw Kozon, har til Jyllands-Posten
oplyst, at han støtter op om beslutningen om, at bandlyse moderen, og at det
samme ville være sket i Danmark. Den niårige pige burde ifølge ham have født
barnet, fordi abort er mord.

"Vis dog lidt medmenneskelig forståelse, kære biskop. Hvordan ville du selv reagere, hvis
din niårige datter blev voldtaget og gjort gravid?"
Sådan lyder reaktionen fra formanden for den katolske gruppe "Vi er også i kirken"
(VEOK), Kaare Rübner Jørgensen.
Formandens udtalelse kommer efter, at den danske biskop Czeslaw Kozon har udmeldt,
at han ligesom Vatikanet bakker op om den katolske kirke i Brasilien, som har bandlyst en
brasiliansk mor for at hjælpe sin niårige voldtagne datter med at få en abort.

Norsk biskop uenig i bandlysning
I Norge er den katolske biskop i Oslo også uenig i Vatikanet og den danske biskops
udmeldinger om, at den niårige pige ikke burde få foretaget aborten.

"I dette ekstreme tilfælde må kirken først og fremmest se sit pastorale ansvar for den
voldtagne pige og hendes fortvivlede mor, som trænger til trøst og lindring," skriver den
norske biskop Bernt Eidsvig i sin pressemeddelelse.
Her tager han også tager afstand fra at bandlyse pigens mor og skriver, at han har "enormt
svært ved at se, hvordan man moralsk set kan klandre moderen."
I stedet kalder han voldtægtsmanden den skyldige i sagen.

Reaktion fra danske katolske præster
Stephen Holm, der er katolsk præst i Vestsjælland, fortæller, at han sammen med tre
andre danske præstekolleger glæder sig over den norske biskops udtalelser.
"Det er vigtigt, at den norske biskops synspunkt kommer frem, for selvom abort altid er
mord, så tilføjer han det afgørende til debatten, at det hører til central katolsk morallære, at
man har lov til at forsvare sig, når man trues på sit eget og sine børns liv," lyder det fra den
danske katolske præst.
Den niårige pige var blevet voldtaget og misbrugt gennem flere år af sin stedfar. De
brasilianske læger har vurderet, at hun højst sandsynligt ville dø, hvis hun fødte de
tvillinger, hun ventede sig.
Alligevel valgte den brasilianske katolske kirke at bandlyse pigens mor, fordi hun hjalp sin
datter med aborten, mens faderen, der havde voldtaget hende, ikke blev bandlyst.

Behov for reformer i den katolske kirke
"Det her viser, at der er behov for store reformer i den katolske kirke. Det er en
fuldstændig middelalderlig tankegang, at den niårige pige ikke skal reddes ved at få
foretaget en abort. Det er en alt for bogstavelig tolkning af biblen. Uanset om man er for
eller imod abort, burde systemet ikke være så fasttømret, at man ikke kan undtage
moderen fra en bandlysning," siger Kaare Rübner Jørgensen, der er formand for den
katolske gruppe VEOK.
VEOK er den danske afdeling af den internationale katolske gruppe ”International
Movement We Are Church,” som har 41 medlemslande, og som arbejder for en
modernisering af den katolske kirke.
Både den danske biskop og Vatikanet har argumenteret for bandlysningen med
henvisning til, at de katolske regler om abort ikke kan gradbøjes.
En bandlysning eller ekskommunikation, som det også kaldes, sker automatisk, når en
abort bliver offentligt kendt, mens samme mekanisme ikke gør sig gældende ved voldtægt.
Et seniormedlem i Vatikanet forsvarer, at den niårige piges lille krop skulle udsættes for
livsfare ved at føde tvillingerne med henvisning til, at tvillingerne havde "ret til at leve".

